
 

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 

 

Месец Март 2021 г. 

 

№ Дата Постъпил 

сигнал 

Сигнал Отговорна 

институция 

Предприети действия 

 25.02.2021 г. С-22/25.02.2021 г. В землището на с. 

Драгановец, общ. 

Търговище на около 1 км 

юг – югозапад от селото в 

посока с. Конево, общ. 

Върбица, в ляво покрай 

асфалтовия път има 

изградени леки постройки 

и се отглежда едър рогат 

добитък-крави. В 

непосредствена близост 

преминава р. Вардунско 

дере, която след около 2,5 

км се влива в яз. Тича. 

Мястото е оградено с 

„Електро пастир“, като 

част от реката се намира в 

заграждението . В близост 

до реката се събира тор от 

животните, като 

денивелацията на терена е 

в посока към нея. При 

тези обстоятелства 

съществува вероятност, 

при валежи част от торта 

да бъде отмита към 

РИОСВ-

Шумен; БДЧР; 

ОДБХ-

Търговище; 

Община 

Търговище 

На 09.03.2021 г. е извършена проверка на 

кравеферма в с. Драгановец и пасище за ЕРД 

на ЗП Г* А*. При проверката е извършен 

оглед на имот със стар № *, по плана на с. 

Драгановец, общ. Търговище, който имот 

отговаря на ПИ с идентификатор 

23087.16.191. В посочения имот са изградени 

паянтови постройки, позволяващи 

отглеждането на животните извън 

кравефермата, регламентирана с 

удостоверение за регистрация. На 

територията на имот с идентификатор 

23087.16.191, свободно се отглежда едър 

рогат добитък (крави) със свободен достъп до 

воден обект. Част от имота е заграден с 

„електропастир“, който пресича участък от 

водния обект - Вардунско дере и при 

проверката се установи, че са налични 

хранилки и торови маси от отглеждането на 

животните. Със съставения с Констативен 

протокол № АН-07/ 09.03.2021 г., е дадено 

предписание за извозване и предаване на 

наличните торови маси на земеделски 

производител или да бъдат съхранявани на 

обособената за целта площадка за временно 

съхранение. Със заведено писмо с вх. № ОА-



 

 

водите на реката. 1005/12.03.2021 г. е представен договор със 

друг земеделски производител, за предаване 

на торови маси. Копие от сигнала и 

съставения протокол е изпратен до община 

Търговище и ОДБХ-Търговище за 

предприемане действия по компетентност. 

1 04.03.2021 г. С-26 от 04.03.2021г. Намерена в с. Гагово, 

общ. Попово птица в 

безпомощно състояние. 

Според подателя на 

сигнала птицата е от вида 

„Ушата горска сова“ 

РИОСВ – 

Шумен 

Извършена проверка на място с Констативен 

протокол № КБ-03/04.03.2021г., при която се 

установи, че птицата е от вида Горска ушата 

сова, която е с наранени дясно крило и дясно 

око. В тази връзка птицата е изпратена за 

лечение и отглеждане в Спасителен център за 

диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара 

Загора. Подателят на сигнала присъства по 

време на проверката. 

2 4.03.2021 г. С-27/04.03.2021 г. Нерегламентирано 

сметище в с. Ивански, 

общ. Шумен 

Община 

Шумен 

Извършена е проверка на място. Съставен е 

констативен протокол № ДЙ-07/09.03.2021 г., 

с който на Община Шумен е дадено 

предписание за почистване на констатираните 

в землището на с. Ивански замърсявания с 

отпадъци в срок до 30.03.2021 г.  

3 06.03.2021 г. С-28 от 06.03.2021г. Създадено 

нерегламентирано 

сметище  в землището на 

с. Веселиново общ. 

Смядово 

РИОСВ – 

Шумен; Общ. 

Смядово 

Изпратено е писмо с изх. № С-28/09.03.2021 г. 

до кмета на общ. Смядово, за предприемане 

на съответните мерки. 

4 10.03.2021 г. С-29 от 10.03.2021г. Нерегламентирано 

сметище в с. Златар 

РИОСВ-

Шумен; Общ. 

Велики 

Преслав 

Изпратено е писмо с изх. № С-3/15.03.2021 г. 

за решаване по компетентност 

5 11.03.2021 г. С-30 от 11.03.2021г. Нерегламентирани 

сметища в с. Боян 

РИОСВ-

Шумен; Общ. 

Изпратено е писмо за решаване по 

компетентност. 



 

 

Венец 

6 11.03.2021 г. С-31/11.03.2021 г. Изтичане на червени води 

от река до моста на с. Хан 

Крум, като оцветяването е 

вероятно от сметището в 

кв. Дивдядово 

РИОСВ-

Шумен; БДЧР-

Варна 

На 11.03.2021 г. е извършена проверка 

на място с представители на РЛ-Шумен, при мост 

с географски координати (ГК)- N 43°12’27.8“ и E 

26°54’36.4“ е установено, че водите в дерето 

преди вливане в р. Камчия са с тъмно-кафява 

цветност. При оглед на участъка от водния обект, 

в обратна посока на течение на дерето, на мост в 

учебен център към войсково стрелбище- кв. 

Дивдядово, гр. Шумен и точка със снети ГК- N 

43°13‘05“ и E 26°54’36.12“ е установено 

идентично оцветяване на водите. 

При проверка на РДНО - Шумен се 

констатира, че има преливане на инфилтратни 

води от тялото на депото към дъждовна канавка, 

която се зауства към охранителната канавка на 

депото, преди пункта за мониторинг на отпадъчни 

води. Установено е и преливане на ретензионния 

басейн, като изтичащия инфилтрат също постъпва 

в цитираната охранителна канавка. И двете 

посочени точки на преливане на инфилтратни 

води се обединяват в охранителната канавка 

преди пункта за мониторинг – ТП 3, съгласно 

издаденото КР. Взети са еднократни проби, 

видимо замърсени от пункта за мониторинг на 

отпадъчни води към РДНО. 

При проверката е съставения Протокол за 

проверка № АН-11/ 11.03.2021 г., с който е дадено 

предписание за преустановяване на изтичането на 

инфилтратни води към площи извън тялото на 

депото и преустановяване преливането на 

ретензионния басейн. 

7 14.03.2021 г. С-32/15.03.2021 г. Черен пушек от 

територията на „ Лес 

Комерс“ 

РИОСВ-

Шумен 

Сигналът е получен по дежурния телефон на 

РИОСВ - гр. Шумен на 14.03.2021 г. 

Извършена е проверка на място в същият ден. 



 

 

Проверено е дървообработващо предприятие 

„Лескомерс 94“ ЕООД, гр. Шумен. 

Установено е, че работи сушилня с една 

горелка и две камери, които се съобщават с 

комин. В деня на проверката е пусната в 

действие втората камера, като до достигането 

на оптимален режим на работа е имало 

задимяване. Горелката работи с дървесен 

чипс. В присъствието на Управителя на 

дружеството бе съставен КП РГ-01/14.03.2021 

г. Дружеството извършва СПИ, които 

показват, че няма превишение на НДЕ. 

Подателя на сигнала отказа да присъства на 

проверката и беше уведомен по телефона за 

резултата от нея. 

8 15.03.2021 г. С-33/15.03.2021 г. Изхвърляне на отпадъци 

от „Андрей Кирилов“ 

ЕООД в контейнер за 

ТБО 

РИОСВ – 

Шумен, 

Община 

Шумен 

Извършена е проверка на място с КП ПП-07 

от 15.03.2021 г. Установено е наличие на 

строителна вата в контейнер за ТБО. Не е 

установено изхвърляне на отпадъци от 

„Андрей Кирилов“ ЕООД. Община Шумен е 

уведомена  за сигнала по телефона. Не беше 

осигурено присъствие от страна на община 

Шумен при проверката. Подателя на сигнала 

е уведомен за резултата по телефона. Не 

пожела да присъства при проверката.  

9 15.03.2021 г. С-34/15.03.2021 г. Незаконно строителство, 

незаконна сеч и 

замърсяване на воден 

обект – р. Герила от 

нерегистриран 

животновъден обект в гр. 

Върбица 

Община 

Върбица; 

ОДБХ-Шумен; 

БДЧР; РИОСВ-

Шумен. 

На 19.03.2021 г. е извършена проверка на 

място в гр. Върбица, с представители от 

община Върбица, ОДБХ - Шумен, БДЧР и РЛ 

- Шумен, на имоти с идентификатори 

12766.79.73 и 12766.79.85, ползвани от 

„Мушев 58-Стоян Димитров“ ЕООД, като е 

извършен оглед и на участък от р. Герила. 



 

 

Установено е, че в ПИ 12766.79.85 и в ПИ 

12766.79.73 се отглеждат 33 бр. ЕРД, 30 бр. 

овце, 40 бр. агнета и 12 бр. прасета, 

нерегистрирани обекти по описа на ОДБХ. В 

посочените имоти не са налични събирателни 

съоръжения за течни торови маси или 

обособена площадка за твърди торови маси. 

Не се констатира пряко заустване на 

отпадъчни води към воден обект. При точка с 

географски координати СШ 43°57‘44“ и ИД 

26°39’06,7“ са констатирани множество 

торови маси по брега на реката. При точка с 

географски координати СШ 42°57’45,7“ и ИД 

26°39’09,3“ са констатирани отпадъци от 

пластмаси, от битови отпадъци, строителни 

отпадъци и други, струпани малки купчини на 

бреговата ивица на реката. При проверката не 

са представени документи за собственост или 

ползване. Не са наблюдава видимо 

замърсяване на водите на р. Герила. По заявка 

на БДЧР бяха взети водни проби от водния 

обект за качествен анализ. По повод 

съдържаща се в сигнала информация за 

незаконна сеч  на дървета се установи, че е 

извършено прочистване на дървесна (4-5 бр. 

дървета с диаметър около 20см, както и 

няколко с диаметър 6-8см) и храстовидна 

растителност, поради „необходимост от 

захранване с ел. енергия от трафопост“, по 

устна информация от присъстващо лице на 

обекта. Със съставения Констативен протокол 

№ АН-12/19.03.2021 г., са дадени три 



 

 

предписания: За представяне на документи за 

законното ползване на имотите и сградите, за 

почистване на торовите маси и за почистване 

на смесени твърди отпадъци, установени в 

близост до воден обект. 

10 17.03.2021 г. С-35/17.03.2021 г. Образувано 

нерегламентирано 

сметище от битови 

отпадъци на площад във 

гр. Велики Преслав 

РИОСВ-

Шумен, 

Община В. 

Преслав 

Изпратено е писмо вх.№ С – 35/17.03.2021г. 

за решаване на проблема по компетентност 

11 18.03.2021 г. С-36/18.03.2021 г. Изтичане на мътна и 

тъмна вода от РДНО 

Шумен в дере до с. Хан 

Крум 

РИОСВ Шумен Извършена проверка на ДНО Шумен. 

Установено е, че няма изтичане на инфилтрат 

от ретензионния басейн и от клетките на 

депото. В дъждовната канавка водите са 

видимо чисти, без оцветяване. Водите  дерето 

при мост до стария път на с. Хан Крум са в 

тъмно кафяво оцветяване, което вероятно се 

дължи на отмиване на просмукания в руслото 

на дерето инфилтрат, вследствие на 

атмосферните валежи. Съставен е КП № ПС-

07/18.03.2021 г. Подателят на сигнала е 

уведомен по телефона за резултата от 

извършената проверка. 

12 23.03.2021 г. С-37/23.03.2021 г. Изтичане на инфилтрат от 

РДНО Шумен  

РИОСВ Шумен Извършена проверка на РДНО Шумен. 

Установено е, че няма изтичане на инфилтрат 

от ретензионния басейн и от клетките на 

депото. В дъждовната канавка водите са 

видимо чисти, без оцветяване. Съставен е КП 

№ ХН-12/23.03.2021 г. Подателят на сигнала е 

уведомен по телефона за резултата от 

извършената проверка. 

13 25.03.2021 г. С-38/26.03.2021 г. Наличие на гъст, черен РИОСВ Шумен Извършена е проверка на 25.03.2021 г. на 



 

 

дим от автосервиз, 

находящ се в кв. 

„Дивдядово“, гр. Шумен. 

Черният дим е от горене 

на гуми или парцали с 

масло /според подателя на 

сигнала/ 

обект – гараж, находящ се в гр. Шумен, кв. 

„Дивдядово“. В същия има налична печка за 

отопление на нафта, а в близост до гаража 

има котел за отопление на жилищната сграда, 

котелът е на твърдо гориво – дърва и 

въглища. Не се установи наличие на черен 

дим и задимяване. Установи се наличие на 2 

бр. МПС и разглобени врати и седалка от 

автомобили. Дадено е предписание за 

представяне в РИОСВ – Шумен на 

документи, удостоверяващи предаването им 

на оторизирани лица, притежаващи документ 

по чл. 35 от ЗУО. 

14 29.03.2021 г. С-39/ 29.03.2021 г. Незаконно сметище в 

землището на с. Сушина, 

общ. Върбица 

Община 

Върбица, 

Кметство с. 

Сушина 

Извършена е проверка на място. Съставен е 

констативен протокол № ЦК-12/ 01.04.2021 г., 

с който на Община Върбица и на Кметство с. 

Сушина е дадено предписание за почистване 

на констатираните в землището на с. Сушина 

замърсявания с отпадъци в срок до 

16.04.2021г. 

 


